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VE FARNOSTECH ŠTĚPÁNOV, HNOJICE A MORAVSKÁ HUZOVÁ 
Duchovní správa: P.Jan Jašek, fara-  Dolní 15/7  78313 Štěpánov; tel.: 725 392 476; e-mail: fastepanovuo@ado.cz 

DEN LITURGICKÁ OSLAVA MÍSTO ČAS 
MŠE/BOHOSLUŽBA/ 

ÚMYSL MŠE SVATÉ 

NE 

DĚ 

LE 

 

6.9. 

23. neděle v mezidobí 

M.HUZOVÁ 7:30 Na poděkování Pánu Bohu MH 42 

HNOJICE 9:00 
Za Annu a Jaromíra Lichtenštejnovy, 

živou a + rodinu H6 

ŠTĚPÁNOV  10:30 
Za + rodiče Hrabalovy, živou a + rodinu š 

17 

PON  
M.HUZOVÁ 18:00 H 13 

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitby matek v kostele 

ÚTE 
Svátek Narození Panny 

Marie 
  H 14 

STŘ  
ŽEROTÍN 17:00 Za bratrstvo živého růžence v Žerotíně  

ŠTĚPÁNOV 18:00 Modlitba růžence v kostele 

ČTV  
ŠTĚPÁNOV 18:00 

Na poděkování Pánu Bohu za 15 let 

manželství š 490/35 

HNOJICE  Adorace 

PÁT  HNOJICE 
17:00 
17:45 

H 15 

Schůze pastorační rady farnosti-pod věží 

SOB  ŠTĚPÁNOV 8:00 Na úmysl dárce Ben 177 

NE 

DĚ 

LE 

 

13.9. 

24. neděle v mezidobí 

 

Měsíční sbírka na opravy 

 

Liboš-kaple Povýšení 

svatého Kříže-Hody 

M.HUZOVÁ 7:30 Za farnost 

HNOJICE 9:00 
Za + rodiče, + manželku, živou a + rodinu 

H136 

ŠTĚPÁNOV 

 

LIBOŠ 

 

 

 10:30 

 

15:00 

 

 

Za živou a + rodinu Kapustovu a Rotterovu 

š449/1 

 

Mše svatá za Boží požehnání pro obec 

Liboš, živé i zemřelé občany, za poutníky, 

zvláště za dobrodince kaple minulé i 

současné 

ŠTĚPÁNOV –Vyučování náboženství bude učit ve škole katechetka paní Eva Niklová od druhého týdne v září. V 

první skupině budou děti z 1. a 2. třídy, budou mít náboženství v pátek. Ve druhé skupině děti z 4.-6, třídy, budou 

mít náboženství ve čtvrtek.  

Na faře budu učit já vždy v pondělí. Nejprve v 12:30 děti z 3.třídy i starší, které se budou připravovat na první 

svaté přijímání. Ve druhé skupině v 13:45 budou děti z 7.-9.třídy. Vyučování pro tyto dvě skupiny bude zahájeno 

po 13.září.  

Jestliže děti nemohou navštěvovat hodiny náboženství, je třeba, aby se rodiče o náboženskou výchovu a vzdělání 

postarali jinak. 

-Paní Handlová bude v neděli 20.9. přijímat dary na televizi Noe.  

HNOJICE  –  Obec Hnojice schválila dotaci 60.000,-Kč pro farnost na obnovu chodníku kolem věže kostela a 

vybudování odvlhčovacího kanálu. Děkujeme. Využití této dotace je ovšem ohroženo, protože původní dohodnutý 

zhotovitel to nejspíš nestihne. 

M. HUZOVÁ-  

 Plánovaná farní pouť na svatý Hostýn v sobotu 12. září, se pro malý zájem ruší.  

 Tuto neděli 6.9. od 15 do 18 hodin jste zváni do Štěpánova na farní zahradu na táborák na konci prázdnin a 

k vítání nového školního roku. Pro děti jsou připraveny hry soutěže a tvoření. Zveme nejen děti, ale i všechny 

dospělé. Podrobnosti máte na nástěnce. 

• Můžete si zapisovat úmysly odsloužení mší svatých na toto pololetí. Pište prosím čitelně a také napište číslo 

domu toho, kdo úmysl zapsal. 

http://www.farnosthnojice.cz/

